Hornshøj Smedevad Borgerforening

GENERALFORSAMLING

__________________________________________________________________________________________

Tirsdag d. 25/1 2011 kl. 19.00 på Friskolen
Med musikalsk ved Sten Mark og Niels Henrik Nielsen
___________________________________________________________________________________________

1. Valg af dirigent: Per Jakobsen er foreslået – stort bifald
2. Beretning: Henny orienterede om årets gang
Arrangementer
God generalforsamling, medlemstal 110
7 best.møder med stort engagement
møde med folk fra kommune om initiativer
fastelavnsfest – 40 fremmødte, arbejdsdag på legepladsen – godt arbejde
tak til alle dem der har hjulpet med vedligehold af området ved legepladsen
besøg på Kastrup vinduer
Sct. Hans-aften – mange mennesker og dejlig aften
bænken i Hornshøj blev indviet – brug den, den kan holde til det
overnatning på legepladsen med bålmad – sjov dag med mange børn og voksne
sommerfest – der var gang i den, tur til Egekirkegården – god tur
men fokus på tidspunkt
juletræstænding – dekorationer – Lucia optog
Det har bestyrelsen arbejdet med
-

henvendelse ang. Sandbeholder i Hornshøj

-

affaldsstativ i skoven: det kommer der ikke – siger kommunen

-

henvendelse til kommunen ang. Tunnel på ”den nye del af Lægårdvej – det kom der ikke men i
stedet er der kommet et Helle-anlæg og fodgængerfelt + skilte med fartbegrænsning. Der
arbejdes også på at sikre Lægårdvej ved børnehaven og friskolen – men økonomien sætter nok
grænser

-

der er kommet cykelbomme på Rødevej

-

der arbejdes på at flytte busholdepladsen til ”juletræshjørnet” – så bussen kører den anden vej
rundt i Hornshøj – vi venter på hvad der sker
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-

udskiftning af lygtepæle i området sker løbende de kommende år

-

plantning af blomsterløg i rabatterne i området – vi glæder os til de kommer op

-

vandregruppen er meget – alle er velkommen hver anden tirsdag, vær opmærksom på sti ved
Lægård bæk

-

der er også en Bowlerklub i Hornshøj

-

der bygges nyt legehus i løbet af året – Svend er tovholder(der uddeltes tegninger) –
efterlysning af materialer

-

Brug hjemmesiden og kom evt. med kommentarer

-

kom gerne med nye ideer til aktiviteter i Hornshøj

-

tak til bestyrelsen – det går rigtig godt

-

tak til alle der bakker op om at gøre området godt at bo i

beretningen blev godkendt
3. Regnskab: Britta gennemgik regnskab – Godkendt
4. Fastsættelse af kontingent: 150 kr. pr. husstand – dog 75 kr. for enlige pensionister(ikke
efterlønnere) – kontingentet er fastsat for det kommende år
5. Indkomne forslag: ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
På valg:
Bestyrelse:

Henny Sørensen – modtager genvalg - valgt
Britta L. Feldthaus – modtager genvalg - valgt
Svend O. Nielsen – modtager genvalg - valgt
Michael Kjeldsen – modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Irene Lauridsen - valgt

Bestyrelsessuppleanter:
Revisorer:

Morten Jacobsen – modtager genvalg - valgt
Peder Borg Borup – modtager genvalg - valgt

Per Jacobsen – modtager genvalg - valgt
Poul Jensen – modtager genvalg - valgt

7. Eventuelt.
-

Der skrives på hjemmesiden at det er forbudt at holde med hjulene på fortovet – og samtidig
generer det folk der går på fortovet
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-

Børneklubben stoppede både p.g.a. manglende antal børn og fordi der startede en børneklub i
Mejrup

-

må der holde biler i /ved skoven? Nej det må de ikke: bestyrelsen arbejder videre med sagen

velkommen i bestyrelsen til Irene – og mange tak til Michael

